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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 مسامهات قطاع الثروة احليوانية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة :1-2البند 

 تمهيديةالالحظات امل

 مقدمة 

 وخباصة عشر السبعةالتنمية املستدامة يساهم قطاع الثروة احليوانية بشكل مباشر أو غري مباشر يف حتقيق كل من أهداف 
. ولكن هناك تفاعالت معقدة، حيث قد يتعارض حتقيق بعض مقاصـــــــــــــــد 15و 13و 10و 8و 5و 3و 2و 1األهداف 

 .أهداف التنمية املستدامة مع حتقيق مقاصد أخرى

 .أخرى يف جماالت خبسائرجماالت معينة ولذا من املرجح أن يضطر واضعو السياسات إىل مقايضة املكاسب احملققة يف 

 وتناقش هذه الوثيقة تلك التفاعالت من خالل أربعة معايري مرتابطة هي:

 من الغذائي والتغذية واألمناط الغذائية الصحية؛األ -1

 العيش احملّسنة؛والنمو االقتصادي الشامل وسبل  -2

  ؛به والّرفقاحليوان وصحة  -3

 واملوارد الطبيعية وتغري املناخ.  -4

 احلالة 

أخرى من ســـــــوء  أشـــــــكاًال  غريهمليارات املويواجه مليون شـــــــخص اجلوع املزمن  800على مســـــــتوى العامل، يعاين أكثر من 
الطاقة والربوتينات وتشـــكل مصـــادر للعديد من املغذ�ت األســـاســـية  كثيفةاملصـــدر   احليوانيةالتغذية. ويف حني أن األغذية 

دون أن تويل يف من كلفة ملعظم الناس ولكن امل توفر ســـــــــــــعرات حرارية منخفضـــــــــــــة الاألخرى، فإن النظم الغذائية حول الع
 .أحيان كثرية القدر الكايف من االهتمام للتغذية ولألمناط الغذائية الصحية

دقع. وإذ تشــــكل ســــالســــل إمدادات املفقر حالة من ال املائة من ســــكان العامل ممن يعيشــــون يف يف 10وهناك ما يقرب من 
الثروة احليوانية اثلث أهم مصـــــــــــــــدر للدخل على مســـــــــــــــتوى العامل، من املتوقع أن يزيد الطلب العاملي على منتجات الثروة 

دية أخرى. بيد أن القدرة على ، ومن املتوقع نشــــــوء فرص اقتصــــــا2050يف املائة حبلول عام  50احليوانية بنســــــبة تصــــــل إىل 
 .االستفادة من هذه الفرص ليست متساوية

نســـــمة يف  ماليني 2.7بوفاة هذه األمراض تســـــبب تفإن عبء األمراض احليوانية املصـــــدر على الصـــــحة البشـــــرية مرتفع إذ 
حبســب التقديرات. وإن العديد من األمراض احليوانية النامجة عن مصــادر غري حيوانية توقع خســائر اقتصــادية فادحة  الســنة

 .يف املائة على املستوى العاملي) 25(مبتوسط 



2 

ياه وتعّد الثروة احليوانية أكرب مســتخدم لألراضــي الزراعية، وتســاهم يف انبعاث غازات الدفيئة وتســتعمل كميات كبرية من امل
العذبة على مســـــتوى العامل. بيد أّن للثروة احليوانية القدرة على املســـــامهة يف صـــــون التنوع البيولوجي واملوارد الوراثية لألغذية 

 .والزراعة، كما يف الوظائف اهلامة للنظام اإليكولوجي

ابلثروة احليوانية حتت إشـــــــراف  التنمية املســـــــتدامة املتعلقة أهداف ويف حني مت اإلبالغ عن إحراز تقّدم يف معظم مؤشـــــــرات
من أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة. ومن املرجح أن يتفاقم هذا بفعل  2املنظمة، يبدو أن البلدان متأخرة يف حتقيق اهلدف 

 .وما يرتبط هبا من تباطؤ اقتصادي 19-جائحة كوفيد

 الطريق إىل األمام

وإىل إجراءات فنية تضـــــم مجيع أصـــــحاب  ،وة احليوانيةتدعو احلاجة إىل �ج مشويل وشـــــامل يف وضـــــع ســـــياســـــات قطاع الثر 
 املصــــــــــلحة ضــــــــــمن النظام الغذائي، وتبين قدرة البلدان على تطوير واســــــــــتخدام أدوات مؤســــــــــســــــــــية وفنية متســــــــــقة وقائمة 

 :على األدلة، وتوليد األدلة التحليلية وتيسري احلوار بشأن السياسات. ويُقرتح اختاذ اإلجراءات امللموسة التالية

تعزز املنظمة سياستها بشأن الثروة احليوانية ودعمها الفين لألعضاء من خالل استخدام �ج متكامل يساهم أن  •
أهداف التنمية املســتدامة مع تناول التفاعالت املعقدة بني قطاع الثروة احليوانية وأهداف  حتقيق بشــكل إجيايب يف

 ؛يدا بالتنمية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل مبادرة العمل يدً 
وحتســــــــــني مســــــــــامهتهم يف األمن  احليوا�تأن تنتج املنظمة خطوطًا توجيهية طوعية لتعزيز إنتاجية صــــــــــغار مريب و  •

 ؛رغذائي والتغذية والقضاء على الفقال
وأن تنتج املنظمة تقييمات عاملية شـــــــــاملة مســـــــــتندة إىل األدلة بشـــــــــأن مســـــــــامهة الثروة احليوانية يف األمن الغذائي  •

 ة؛الغذائية الصحي واألمناطوالتغذية 
وأن تضـــع املنظمة البيا�ت واملعارف واألدوات املناســـبة لتوجيه البلدان يف إعداد وتنفيذ ســـياســـات الثروة احليوانية  •

 واالستثمارات املتعلقة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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